
132 Хемијски преглед

materials, and often between the carbon materials and
surface modifier. A large number of drugs, biologically
important substances, toxic substances, pesticides,
explosives etc. can be determined. Carbon-based materials,
especially those of nano dimensions, are a perfect
combination with biomaterials (enzymes, antibodies,
proteins, etc. ) for the production of a biosensor for the
wide applications. Nanomatrials, although very expensive
and toxic, are considered to be the future of analytical
chemistry. 
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ 

ПРИРОДНИХ НАУКА

У раду су размотрене карактеристике интердис-
циплинарног приступа настави природних наука и
предложен је пример примене таквог приступа за об-
раду наставне теме Варење.

УВОД 

Насупрот дисциплинарном приступу настави у
оквиру кога се наставници строго држе садржаја само
једног наставног предмета, интердисциплинарни
приступ подразумава повезивање сродних садржаја
из различитих наставних предмета у логичке целине
организоване око одређеног проблема или теме
(Barton & Smith, 2000). 

Интердисциплинарно разматрање наставних
садржаја најприроднији је вид рада за ученике јер
представља рефлексију спонтаног и стваралачког на-
чина на који се сваки човек од рођења упознаје са све-
том, трагајући за решењима конкретних животних
ситуација мимо било каквих дисциплинарних подела
(Klein, 1990). Последично, такав приступ оспособљава
ученике за реални живот који не познаје границе из-
међу наставних предмета и научних дисциплина и у
коме је за сналажење у разноврсним ситуацијама нео-
пходна флексибилна примена најразличитијих знања
и вештина, трансфер знања и вештина из једне об-
ласти у другу и њихово повезивање у нова смислена
решења (Newell, 2001). 

ВЕСТИ из ШКОЛЕ

ВЕСТИ за ШКОЛЕ
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Интердисциплинарни приступ настави развија
когнитивне способности ученика и оспособљава их за
критичко мишљење (Fink, 2003). Наиме, чест је случај
да један исти проблем проучава већи број научних
дисциплина, свака помоћу себи својствених метода и
техника. Притом, резултати до којих долазе могу бити
и међусобно супротстављени. Интердисциплинарни
начин рада оспособљава ученике за сагледавање спе-
цифичних приступа које различите научне дисципи-
не користе у својим истраживањима, за уочавање бит-
них информација које се могу добити из сваког истра-
живања повезаног с одређеним проблемом и интегра-
цију информација у јединствено решење. 

Кроз интердисциплинарни приступ настави уче-
ници се оспособљавају за целовито сагледавање сваке
животне ситуације, а то подразумева и сагледавање
последица које примена одређених поступака и про-
цеса може имати на личном и глобалном нивоу (Jones,
2010). У савременом свету посебно је важно размотри-
ти последице примене сваког новог научно-техно-
лошког открића са етичког и еколошког становишта.
Применом интердисциплинарног приступа у настави
природних наука код ученика се може развити свест о
томе да сваки индустријски поступак који угрожава
животну средину и здравље људи мора бити одбачен,
без обзира на то што је једноставан за извођење, а ма-
теријална добит од његове примене велика. Такође,
кроз изучавање природних наука применом интер-
дисциплинарног приступа ученици постају свесни да
се до многих знања дошло захваљујући жртвовању
експерименталних животиња. Упркос бројним корис-
ним открићима, у научним круговима се због етичких
разлога води полемика око коришћења животиња у
истраживачке сврхе. 

Коначно, потребно је истаћи да увођење интер-
дисциплинарног приступа у наставу није претерано
компликован и захтеван процес (Jones, 2010). Већина
наставника већ влада потребним знањима и вештина-
ма из сродних наставних предмета, тако да њихово
инкорпорирање у наставу не би трабало да буде прете-
рано стресно, нити да захтева утрошак превише вре-
мена. Синтеза градива из различитих наставних пред-
мета је нешто с чиме се већина наставника у својој
пракси већ сусрела, тако да им прелазак на интердис-
циплинарни начин рада неће представљати непре-
мостиву препреку. Приликом разматрања неког садр-
жаја из угла другог наставног предмета, наставник се
може послужити наставним средствима која су већ
набављена и користе се у настави тог предмета, тако
да најчешће не постоји потреба за додатним мате-
ријалним улагањима.

СТРАТЕГИЈЕ ЗА КОНЦИПИРАЊЕ 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ НАСТАВЕ

Три основне стратегије за конципирање интер-
дисциплинарне наставе су концептуализација, кон-
текстуализација и решавање проблема (Nikitina,
2006).

У оквиру стратегије концептуализације циљ је да
се истакне да се различите појаве и процеси који се

изучавају у оквиру различитих научних дисциплина
врло често заснивају на идентичним механизмима
(Nikitina, 2006). На пример, ресорпција воде у диге-
стивном тракту човека и отварање стома код биљака
заснивају се на процесу осмозе. Код таквог приступа
улога наставника је да укаже на везе које постоје из-
међу различитих процеса, тј. да оспособи ученике да
изврше трансфер знања из једне области у другу (Fink,
2003). 

Контекстуализација подразумева разматрање
знања из различитих наставних предмета у једном
одређеном контексту. Нпр. разматрање открића атом-
ске бомбе, које подразумева повезивање знања како из
природних тако и из друштвених наука, може се сме-
стити у историјски контекст Другог светског рата. Код
ученика се на тај начин развија свест да атомска бомба
није само продукт науке већ и одређеног периода у ис-
торији и политичких система који су доносили одлуке
које су утицале на целокупно човечанство (Nikitina,
2006). 

 За разлику од контекстуализације где је акценат
на увиђању суштинских веза између знања која су сте-
чена у оквиру различитих наставних предмета, код ре-
шавања проблема акценат је на повезивању ових
знања ради изналажења решења за одређени конкре-
тан проблем, нпр. како да се спречи загађење животне
средине у околини неке фабрике, која својства би тре-
бало да има лек за одређену болест и сл. (Nikitina,
2006). 

СПЕЦИФИЧНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ НАСТАВЕ 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ТИМСКА НАСТАВА

За интердисциплинарну тимску наставу је карак-
теристично да је у обраду одређене наставне теме
укључен већи број наставника различитих наставних
предмета, при чему сваки од њих са ученицима об-
рађује онај део наставне теме за који је најкомпетент-
нији (Little & Hoel, 2011). Ученици који похађају такву
наставу подељени су на мање групе (5-10 ученика) при
чему свака група, са сваким од наставника, разматра
дату наставну тему из угла одређеног наставног пред-
мета. Сви ученици су у прилици да остваре директну
комуникацију са наставником, што је велика предност
таквог начина рада. Поред тога, ученици су у оквиру
групе у могућности да дискутују о свему што уче, код
њих се развија способност за сарадњу и комуникацију,
а долази и до вршњачке едукације. Уколико се одређе-
на наставна тема обрађује у неколико различитих раз-
реда, могу се формирати и групе које чине ученици
различитих узраста, при чему млађи ученици имају
директну корист од знања и искустава ученика ста-
ријих разреда (Wentworth & Davis, 2002). Тимска на-
става најчешће није временски ограничена на часове
одређеног трајања, већ се одвија у тзв. модулима који
трају онолико колико је потребно да се одређени ас-
пект наставне теме обради. Такође, постоје модули
који су обавезни за све ученике, али и посебни модули
за ученике који желе да стекну додатна знања.   
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЈЕКАТСКА 
НАСТАВА

У интердисциплинарној пројекатској настави
ученици су индивидуално или у групи задужени да у
оквиру пројекта истраже одређено питање или реше
одређени проблем повезујући знања из различитих
наставних предмета. Пројекат има централно место у
стратегији учења јер кроз њега ученици стичу нова
знања из различитих дисциплина (Demirel & Coskun,
2010). Пројекти се разликују по степену структурира-
ности задатака, тј. могу се разликовати структурира-
ни, полу-структурирани и неструктурирани пројекат-
ски задаци (Ивић и сар., 2001). За структуриране
пројекатске задатке је карактеристично да је настав-
ник тај који одређује тему или проблем који ће се ис-
траживати, методологију рада и обезбеђује сву по-
требну литературу и материјал за рад. Код неструкту-
рираних пројекатских задатака ученици самостално
дизајнирају, изводе, анализирају и представљају резул-
тате свог рада на тему коју су самостално изабрали ко-
ристећи литературу до које су самостално дошли. По-
лу-структурирани пројекатски задаци подразумевају
да су ученицима истраживачко поље и методологија
рада задати, али је природа рада таква да се од њих
очекује доста самосталности и одговорности. Овакав
облик рада захтева већи утрошак времена јер се уче-
ници најпре морају обучити за пројекатску наставу, а
и израда пројекта траје релативно дуго. Ипак овај не-
достатак је и више него надокнађен бројним позитив-
ним странама пројекатске наставе, као што су осамо-
стаљивање ученика и њихово оспособљавање да по-
везују знања и вештине из различитих наставних
предмета у смислену целину која се може применити.  

ПРИМЕР ПРИМЕНЕ 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ПРИСТУПА 
НАСТАВИ У ОКВИРУ ОБРАДЕ НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ ВАРЕЊЕ

У овом одељку ће бити приказано како се садржај
наставне теме Варење може организовати према
принципима интердисциплинарног приступа наста-
ви.

ПРОЦЕС ВАРЕЊА У УСТИМА И ЖЕЛУЦУ

Процес варења почиње у усној дупљи, где храна
подлеже физичком и хемијском варењу. Кључну улогу
у физичком варењу имају зуби, који крупне комаде
хране раскидају на ситне делове. Током процеса уси-
тњавања, храна се константно меша са пљувачком,
због чега као финални продукт процеса варења у усној
дупљи настаје кашаста маса која се назива болус. Бо-
лус без проблема клизи из усне дупље наниже кроз
ждрело и једњак до желуца, док би чврсти комади хра-
не лако могли да остану заглављени у ждрелу и једња-
ку. 

Пљувачка је продукт лучења пљувачних жлезда.
У усној дупљи су смештена три пара ових жлезда:
подјезичне, подвиличне и доушне пљувачне жлезде.
Оне дневно произведу око 1-1,5 литара пљувачке. По-
што продукте свога лучења посредством одводних ка-

нала излучују директно у усну дупљу, пљувачне жлез-
де припадају групи егзокриних жлезда. 

Лучење пљувачке стимулисано је присуством
хране у усној дупљи (присуство хране детектују рецеп-
тори који су осетљиви на притисак и рецептори за
укус), али је врло често и мирис хране, чак и сама по-
мисао на храну довољна да изазове њено лучење.
Осим што помаже да се храна из чврстог преведе у ка-
шасто стање и тако учествује у физичком варењу, пљу-
вачка је укључена и у процес хемијског варења. Хе-
мијско варење у усној дупљи започиње захваљујући
ензимима амилази и липази које су саставни део пљу-
вачке. Амилаза катализује хидролизу α (1→4)  гликози-
дних веза у скробу. Пошто је овај ензим активан само
у базној средини, пљувачка садржи бикарбонатне јоне
који обезбеђују оптималне услове за њено функцио-
нисање. Пљувачна липаза је ензим који катализује
разлагање триацилглицерола до глицерола и масних
киселина, а као и амилаза, активна је само у базној сре-
дини. Оба ензима настављају своју активност у ждре-
лу и једњаку, а инактивирају се у желуцу где су услови
изразито кисели.

 У процесу варења у усној дупљи врло важну
улогу има и језик. На површини језика налазе се мале
квржице које садрже ћелије које су осетљиве на сла-
дак, слан, горак и кисео укус. Надраживање ових ће-
лија доводи до интензивнијег лучења пљувачке, што је
неопходно за нормално одвијање процеса варења у ус-
ној дупљи. Горак укус храни даје већи број органских
супстанци, које углавном припадају класи алкалоида.
Слан укус потиче од соли NaCl, NaI, NaF, NaBr, CaCl2,
KCl, LiCl. Утврђено је да катјони ових соли знатно ви-
ше доприносе сланом укусу од анјона. Сладак укус та-
кође потиче од различитих супстанци. У питању су
моносахариди (глукоза, галактоза), дисахариди (мал-
тоза, лактоза, сахароза), аминокиселина аланин, али и
неке друге органске супстанце као што је, на пример,
хлороформ. Храна која је богата скробом по доспећу у
усну дупљу нема укус, али када услед дејства пљувачне
амилазе дође до разградње скроба до малтозе, по-
чињемо да региструјемо сладак укус. Кисео укус храни
дају разне киселине као што су хлороводонична, млеч-
на, сирћетна и лимунска киселина.

 Као што је претходно наведено, у усној дупљи
дејством пљувачне амилазе и липазе започиње хе-
мијско варење скроба и триацилглицерола, док проте-
ини остају хемијски непромењени. Хемијско варење
протеина започиње у желуцу.

Варење протеина у желуцу одвија се у његовом
највећем сегменту који се назива тело желуца. У зиду
тела желуца налазе се четири типа ћелија које се не мо-
гу наћи ни на једном другом месту у цревном каналу.
Пехарасте епителске ћелије луче дебео слој мукуса
који облаже зидове желуца и тако их штити од
оштећења које могу да изазову други продукти лучења
желудачних ћелија, а један од најбитнијих је свакако
хлороводонична киселина, коју луче паријеталне ће-
лије. Трећи тип ћелија специфичних за желудац су тзв.
главне ћелије које луче пепсиноген. Пепсиноген је не-
активни прекурсор (проензим) ензима пепсина. Овај
ензим катализује хемијске реакције хидролизе пепти-
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дне везе, које доводе до цепања дугих полипептидних
ланаца протеина, на краће пептидне фрагменте. Ензи-
ми који катализују реакције које доводе до разградње
протеина, називају се протеолитичким ензимима или
пептидазама. Сваки протеолитички ензим катализује
реакције у којима долази до хидролизе пептидних ве-
за у чијем формирању учествују тачно одређене ами-
нокиселине. Пепсин катализује реакцију хидролизе
пептидних веза унутар полипептидног ланца проте-
ина (због чега спада у групу ендопептидаза) у чијем
грађењу учествују амино-групе ароматичних или ди-
карбонских аминокиселина. Пепсин се лучи у облику
неактивног прекурсора, како у одсуству хране не би
уништавао градивне протеине самог желуца. Пепси-
ноген може прећи у активни пепсин само у јако кисе-
лој средини (рН 3,5-1), коју обезбеђује хлороводонична
киселина. Пепсин помешан са хлороводоничном ки-
селином формира дигестивни желудачни сок. Још је-
дан тип ћелија који се може наћи само у желуцу су та-
козване Г ћелије. Оне луче хормон гастрин, који сти-
мулише лучење продуката све три претходно наведе-
не врсте ћелија.

Као што се из претходног текста може видети, ли-
пиди и угљени хидрати у желуцу не подлежу хемијс-
ком варењу. И док храна богата угљеним хидратима
услед грчења мишића желудачног зида, релативно
прелази у танко црево, са храном која је богата липи-
дима то није случај. Интензивно и дуготрајно грчење
желудачних мишића, које је за нас често веома не-
пријатно, неопходно је како би се ''лепљива'' липидна
маса мешањем са желудачним соком превела у облик
житког хима који представља крајњи продукт процеса
варења у желуцу. Због тога се оваква храна у желуцу и
задржава знатно дуже од хране која је богата неким од
остала два типа макро-нутријената.

Када рН у желуцу достигне вредност 1, по прин-
ципу негативне повратне спреге, долази до драстич-
ног смањења лучења хлороводоничне киселине, а ти-
ме се аутоматски смањује и активност пепсина. У том
тренутку хим је спреман за прелазак у танко црево.
Долази до релаксације пилоричног сфинктера који је
до тада затварао пролаз ка дванаестопалачном цреву. 

ВАРЕЊЕ У ТАНКОМ ЦРЕВУ

Танко црево је најдужа компонента цревног кана-
ла. Дугачко је око 6 метара и у оквиру њега постоје три
различита одељка: дуоденум, јејунум и илеум. Дуоде-
нум се још назива и дванаестопалачно црево, јер је ду-
гачак онолико колико и дванаест ручних палаца један
до другог, тј. око 25 центиметара.

Доспеће киселог хима у дванаестопалачно црево
покреће низ процеса. Специфичне Ц ћелије два-
наестопалачног црева реагују на присуство киселог
садржаја и луче хормон холецистокинин. Под
дејством овог хормона у дванаестопалачно црево се из
жучне кесе излучује жуч, а из панкреаса панкреасни
сок, који садржи дигестивне ензиме у неактивном об-
лику. Панкреасни сок има рН вредност око 9, јер се у
дванаестопалачном цреву у присуству киселог хима
поред холецистокинина истовремено лучи и хормон
секретин који стимулише лучење бикарбоната у пан-

креасу. Алкални панкреасни сок неутралише хлоро-
водоничну киселину из хима и тако спречава да кисе-
лина нагриза зидове танког црева. Садржај из желуца,
у дванаестопалачном цреву услед даљег лучења бикар-
боната из панкреаса брзо постаје алкалан, што је од
кључног значаја, јер су дигестивни ензими панкреаса
активни само у базној средини. Ови ензими ката-
лизују разградњу протеина, скроба, триацилглицеро-
ла и нуклеинских киселина. 

Полипептидни ланци протеина разлажу се у два-
наестопалачном цреву на кратке пептидне фрагменте
и појединачне аминокиселине, дејством протеолитич-
ких ензима панкреаса. Они се у панкреасу луче у об-
лику неактивних проензима, који тек по доспећу у
дванаестопалачно црево прелазе у  активну форму.
Слично као и код пепсина у желуцу, лучење протеоли-
тичких ензима панкреаса у неактивном облику је нео-
пходно, јер када би се ови ензими директно лучили у
активном облику, ''нападали'' би и уништавали и про-
теине панкреаса. Управо то се дешава код патолошког
стања које се назива панкреатитис. Полипептидни
ланци проензима, у односу на активне ензиме, садрже
додатне пептидне фрагменте који су смештени у ак-
тивно место ензима, чиме спречавају везивање проте-
инских супстрата. По доспећу у дванаестопалачно
црево, цревни ензим ентерокиназа одсеца овај пепти-
дни фрагмент код проензима трипсиногена, услед че-
га ензим постаје активан. Активирани трипсин затим,
по истом принципу, активира проензиме осталих
протеолитичких ензима панкреасног сока.  

У хемијском варењу липида у танком цреву, врло
важну улогу имају жучне киселине. У питању су сте-
роидна једињења која се синтетишу у јетри, полазећи
од холестерола. Слободна карбоксилна група жучних
киселина формира амидну везу са амино групама
аминокиселине глицина или таурина и тако настају
коњуговане жучне киселине. Натријумове соли
коњугованих жучних киселина складиште се у жучној
кеси, која их, стимулисана присуством холецистоки-
нина, кроз жучни канал истискује у дванаестопалачно
црево. Поред соли коњугованих жучних киселина,
жуч садржи и холестерол, фосфолипиде, као и супс-
танце које јој дају боју. Једна од тих супстанци је жути
билирубин који настаје разградњом хема из хемогло-
бина. 

Триацилглицероли се у дванаестопалачном цреву
разлажу дејством панкреасне липазе до глицерола и
масних киселина. У химу који у дванаестопалачно
црево доспева из желуца, неполарни молекули триа-
цилглицерола, како би максимално смањили додирну
површину са околном поларном средином, форми-
рају крупне агрегате. Многобројним молекулима три-
цилглицерола који су ''заробљени''  унутар ових агре-
гата липаза не може да приђе. Ту у помоћ прискачу
коњуговане жучне киселине. Молекули триацилгли-
церола са свих страна бивају окружени молекулима
коњугованих жучних киселина, чији су неполарни ре-
пићи усмерени ка неполарном липидном молекулу, а
негативно наелектрисане поларне главе ка споља. На
тај начин крупни липидни агрегати бивају разбијени
на ситне мицеле у оквиру којих је један липидни моле-
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кул окружен огртачем који формирају молекули
коњугованих жучних киселина. Због присуства по-
ларних карбоксилних група површина ових мицела је
негативно наелектрисана, па се оне међусобно елек-
тростатички одбијају, чиме је спречено поновно фор-
мирање агрегата. Процес разбијања крупних липид-
них агрегата на ситне мицеле дејством коњугованих
жучних киселина назива се емулгација, јер липидне
мицеле заједно са својим поларним окружењем (у ко-
ме су расуте попут ситних капљица) у дванаестопа-
лачном цреву заправо формирају емулзију. Липидни
молекули обавијени огртачем чија је спољна страна
поларна сада се без проблема растварају у поларној
алкалној средини дванаестопалачног црева и сваки од
њих је лако доступан липази. 

Због потребе за разбијањем крупних липидних
агрегата, хемијско варење хране богате липидима у
танком цреву се одвија знатно спорије и теже у односу
на храну која је богатија другим класама нутријенета.
Ако се уз то има у виду да се храна овог типа пре пре-
ласка у танко црево знатно дуже задржава у желуцу,
где је неопходно интензивно грчење мишића желу-
дачног зида како би се превела у облик који може да
пређе у танко црево, није чудно што је називамо ''теш-
ком'' храном.

Панкреасни сок садржи и амилазу која као и пљу-
вачна амилаза катализује хидролизу  α (1→4) гликози-
дних веза у скробу. Дејством панкреасне амилазе
скроб се разлаже на кратке дисахаридне фрагменте
малтозе. У панкреасном соку не постоји ензим који
катализује разградњу ß (1→4) гликозидних веза, због
чега целулоза не спада у хранљиве супстанце и из ор-
ганизма се путем фецеса ослобађа у хемијски неиз-
мењеном облику. 

РЕСОРПЦИЈА ХРАНЉИВИХ СУПСТАНЦИ

Продукти добијени дејством дигестивних ензима
у лумену танког црева, још увек нису доступни за ко-
ришћење ћелијама организма. Да би се то десило мора
доћи до њихове ресорпције. Моносахариди, аминоки-
селине, масне киселине, холестерол, као и део воде, ре-
сорбују се у танком цреву и то у његова почетна два
сегмента. 

Зидови танког црева садрже велики број прсто-
ликих израштаја који се називају вили. Захваљујући
њима површина танког црева посредством које се ре-
сорпција може обављати, увећана је око двадесет пута.
Зидови сваког од ових израштаја састоје се из једног
слоја специфичних епителских ћелија, ентероцита. У
оквиру сваког вилуса, уз саме ентероците налази се по
један крвни и један лимфни капилар. Имајући у виду
овакву структуру вили, процес ресорпције се одвија
на следећи начин: 1) нутријенти из лумена црева
најпре бивају преузети од стране ћелија ентероцита. 2)
ентероцити предају нутријенте крви или лимфи из об-
лижњих крвних и лимфних капилара. Посредством
крви и лимфе нутријенти доспевају до свих ћелија у
организму којима су потребни.

РЕСОРПЦИЈА МОНОСАХАРИДА, 
АМИНОКИСЕЛИНА И МАСНИХ КИСЕЛИНА

Разградњом скроба, коју катализује амилаза пљу-
вачних жлезда и панкреаса, настаје превасходно диса-
харид малтоза. У лумен танког црева путем хране дос-
певају и дисахариди сахароза и лактоза. Дисахариди
су превелики да би прошли кроз мембрану ентероци-
та, због чега се на мембрани ових ћелија налазе ензи-
ми малтаза, сахараза и лактаза који катализују реак-
ције разградње ових дисахарида до одговарајућих мо-
носахарида, који могу да прођу кроз мембрану. 

Транспорт глукозе из лумена танког црева у ци-
топлазму ентероцита захтева утрошак енергије, јер се
транспорт врши насупрот концентрационом гра-
дијенту. Транспорт супстанци насупрот концентра-
ционом градијенту захтева енергију и назива се актив-
ним транспортом. Глукоза као поларна супстанца не
може да прође кроз фосфолипидну мембрану ентеро-
цита на било ком месту, већ само на местима где по-
стоје за њу специфични протеински рецептори. Ови
рецептори специфично препознају и везују само глу-
козу, али је неће транспортовати насупрот концентра-
ционом градијенту без довођења енергије. Они функ-
ционишу тако што она страна рецепторског молекула
која је окренута ка цитоплазми специфично везује
АТП, катализује његову хидролизу и тиме се добија
енергија потребна за транспорт.  Приликом  катализо-
вања ове хидролизе рецептор мења свој облик, при че-
му се отвара пролаз за прелазак глукозе у цитоплазму.
По истом принципу, уз учешће специфичних рецеп-
тора, врши се транспорт и осталих моносахарида, као
и аминокиселина у цитоплазму ентероцита. 

Ресорпција масних киселина и холестерола засни-
ва се на процесу дифузије. Због њихове неполарне
природе, за транспорт ових молекула посредством ће-
лијске мембране ентероцита, нису потребни транс-
портни протеини. Сви неполарни молекули слободно
пролазе кроз фосфолипидни двослој на било ком делу
мембране. У складу с карактеристкама процеса дифу-
зије, транспорт се врши низ концентрациони гра-
дијент, тј. из области веће у област мање концентра-
ције, и зато не захтева утрошак енергије. У ентероци-
тима се масне киселине везују за глицерол и поново
образују молекуле триацилглицерола. За разлику од
моносахарида и аминокиселина, липидни молекули
из ентероцита најпре прелазе у лимфни систем, али се
лимфни судови уливају у крвне судове, па  тако и ли-
пидни молекули доспевају у крв. 

 

 

крвни капилар 

лимфни капилар 

ентероците 

Слика 1. Структура вилуса 
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РЕСОРПЦИЈА ЕТАНОЛА И АСПИРИНА

О ресорпцији етанола у дигестивном систему чес-
то се могу чути потпуно погрешне информације, по-
пут оних да се овај процес одвија искључиво у желуцу,
или да унос млека у организам може да га заустави.

Чињеница је да се око 20% етанола заиста ресор-
бује у желуцу, али главнина, тј. око 80% укупне коли-
чине, ресорбује се у танком цреву, путем просте дифу-
зије из лумена црева у цитоплазму ентероцита. Из ен-
тероцита, етанол прелази у крвоток, а крвљу се, пошто
је растворљив у води, транспортује у слободном обли-
ку. Етанол из крвотока несметано пролази крвно-
мождану баријеру и прелази у цитоплазму можданих
ћелија. На тај начин изазива облике понашања који су
карактеристични за интоксикацију алкохолом.

Ресорпција етанола се не може зауставити, али се
може успорити ако се обезбеди његово дуже задржа-
вање у желуцу. То се постиже уносом хране у органи-
зам заједно са алкохолом или непосредно пре конзу-
мирања алкохола. Посебно је погодна храна богата ли-
пидима (а ту спада и млеко богато млечним мастима)
јер се таква храна дуже задржава у желуцу, а са собом
задржава и етанол. У таквим условима етанол врло
споро прелази у танко црево, па се споро и ресорбује.
Постизање максималне концентрација етанола у крви
тада се може одложити за чак шест сати у односу на
тренутак његовог уноса у организам. Такође, ова мак-
симална концентрација је далеко мања од оне која би
се постигла без присуства хране. Газирана пића (рум,
кисела вода, кока-кола) имају супротан ефекат, тј. њи-
хово присуство убрзава прелазак етанола у танко цре-
во, а тиме и његову ресорпцију. 

Мале количине алкохола стимулишу лучење же-
лудачног сока, због чега се пре почетка оброка често
препоручује по једна чаша вина. Велике количине ал-
кохола, међутим, спречавају лучење желудачног сока
и иритирају ћелије желудачног зида. 

У желуцу долази до ресорпције разних лекова, као
што је, на пример, аспирин. У овом случају ресорција у
желуцу је итекако пожељна, јер лекови на тај начин да-
леко брже доспевају у крвоток него када би се ресор-
бовали у танком цреву, па и њихово дејство почиње
раније да се испољава.

РЕСОРПЦИЈА ВОДЕ

До ресорпције извесне количине воде долази и у
танком цреву, али се главнина воде ипак ресорбује у
дебелом цреву. Ресорпција воде заснива се на процесу
осмозе. Садржај који се налази у лумену дебелог црева
као и цитосол (течна компонента цитоплазме) ћелија
зида дебелог црева, представљају заправо два водена
раствора у којима је укупна концентрација растворе-
них супстанци различита и која су раздвојена селек-
тивно пропустљивом ћелијском мембраном. У проце-
су осмозе вода спонтано прелази из раствора у коме је
укупна концентрација растворених супстанци мања, у
раствор у коме је укупна концентрација растворених
супстанци већа и на тај начин разблажује концентро-
ванији раствор. Кроз фосфолиподни двослој мембра-
не поларни молекули воде пролазе захваљујући спе-
цифичним протеинским каналима који се називају
аквапорини.

ЗАКЉУЧАК

Интердисциплинарни приступ настави подразу-
мава повезивање сродних садржаја из различитих на-
ставних предмета у јединствену целину организовану
око одређеног проблема или теме. Интердисципли-
нарни приступ оспособљава ученике за сналажење у
реалном животу који не познаје границе између на-
ставних предмета и научних дисциплина, развија ког-
нитивне способности ученика, оспособљава их за
критичко мишљење и целовито сагледавање сваког
проблема, као и за сагледавање последица примене
сваког новог научног-технолошког поступка из угла
етике и заштите животне средине. Пошто наставници
било ког од наставних предмета из области природ-
них наука у највећем броју случајева већ поседују ос-
новна знања из других наставних предмета из ове об-
ласти, прелазак на интердисциплинарни начин рада
не би требало да буде исувише компликован процес,
нити да захтева додатна материјална улагања. У овом
раду представили смо садржај за обраду наставне теме
Варење као помоћ и подстицај наставницима за
увођење интердисциплинарног приступа у наставу
природних наука.

Слика 2. Механизам ресорпције моносахарида и аминокиселина - активни
транспорт
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In this paper we elaborate the interdisciplinary
approach to science teaching and present a concrete
example of its application in the elaboration of the theme
Digestion.

Живорад Чековић, академик САНУ

СРПСКА ХЕМИЈСКА ДИЈАСПОРА
НАУЧНИ И СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМ СРБИЈЕ

Током последњих четири-пет деценија Србију је напус-
тио велики број (не знам тачно колики) младих, школованих
и талентованих стручњака и научника; отишли су за стално.
Намера ми је да овде поменем имена неких хемичара који су
отишли (побегли) у иностранство, које смо скоро заборави-
ли, а неки од њих су у новим условима и срединама постигли
запажене научне резултате.

Први хемичари Србије, крајем 19. и почетком 20. века,
углавном су се школовали на иностраним универзитетимау
Немачкој, Швајцарској или Француској. Са развојем хе-
мијске науке у Србији хемичари су се све више школовали на
Београдском универзитету али су после завршетка студија
одлазили на иностране универзитете на разне облике дош-
коловавања, израду докорских дисертација и других облика
специјализација. У другој половини прошлог века нарочито
су биле популарне постдокторске студије и студијски бора-
вци у иностранству, претежно на америчким универзитети-
ма.  Међутим, тако дошколовани хемичари су се враћали у
своју земљу и са новим  знањима и амбицијама доприносили
развитку земље и унапређењу науке у Србији.

Такав процес формирања врхунских хемичара на Уни-
верзитету (па и у привредним делатностима) трајао је све до
шездесетих-седамдесетих година прошлог века од када по-
чиње одлазак младих хемичара у иностранство на  даље шко-
ловање. Међутим, знатан део формираних научника није се

враћао у земљу. Тај процес одласка младих хемичара на даље
школовање и сталан боравак у иностранству постајао је све
интензивнији а нрочито у деведесетим годинама прошлог
века. Услед тешког економског и опште друштвеног стања у
земљи одлив младих талентованих хемчара и даље се наста-
вио до садашњих забрињавајућих размера. На овакав пут од-
ласка без повратка опредељивали су се углавном најбољи,
најуспешнији и најхрабрији студенти. Наставак школовања
на постдипломским студијама на иностраним универзите-
тима била је уобичајена пракса и већина од њих стекла је
звање доктора хемијских наука. Део оних најамбициознијих
се опредељивао за академску каријеру, део за примењена ис-
траживања и велике компаније а део се бавио осталим
пословима (трговина, образовање и слично).

Овде у Србији ни државна власт а нити универзитетски
естаблишменти нису показивали било какво интересовање
за судбину ових младих људи и нису предузимали никакве
мере да се заустави овај, за земљу катастрофалан, једносмер-
ни процес. Напротив, утисак ми је да је власт са симпатијама
посматрала одлив талентованих и способних људи јер ће њи-
ховим одласком стање у земљи бити „мирније“ и имаће мање
социјалних и друштвених проблема. Деценијама дугом про-
цесу одлива младих научних кадрова практично се вршила
негативна селекција просечних кадрова како за обнављање
научних кадрова на универзитетима тако и стручних кадро-
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